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        Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. 
 
 

 
Pani  
Jadwiga Emilewicz 
 
Wiceprezes Rady Ministrów  
Minister Rozwoju  
 
Szanowna Pani Premier,  
 
Na wstępie, w imieniu firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), 
zespołu AmCham oraz własnym, pragnę przekazać Pani najserdeczniejsze gratulacje z okazji 
objęcia urzędu Wiceprezesa Rady Ministrów, a także życzenia sukcesów w pełnieniu tej 
opowiedzialnej i zaszczytnej funkcji. Powołanie Pani na urząd Wicepremiera odzwierciedla Pani 
dotychczasowe sukcesy i umiejętności.  

W okresie aktualnych wyzwań gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa, 
chcielibyśmy zadeklarować pomoc przy projektowaniu oraz wdrażaniu kolejnych instrumentów 
wspierających przedsiębiorców działających w Polsce. Doceniamy szybkie przyjęcie ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa) i wynikające z niej 
wsparcie dla małych oraz średnich przedsiębiorców. Kolejnym krokiem powinno być 
implementowanie rozwiązań wspierających dużych inwestorów zagranicznych, którzy walczą 
teraz o zachowanie tysięcy miejsc pracy, utrzymanie ciągłości produkcyjnej, a także pozycji 
Polski w regionie jako centrum logistycznego i produkcyjnego.  

Wśród inwestorów zagranicznych obecnych w Polsce, szczególnie wyróżniają się firmy 
amerykańskie – to one stale tworzą w naszym kraju nowe miejsca pracy, a wzrost zatrudnienia w 
nich jest dużo wyższy niż średnia na polskim rynku pracy. Związek firm amerykańskich z polską 
gospodarką pokazuje najnowszy raport AmCham “30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”. 
Aktualnie firmy z udziałem kapitału amerykańskiego dają w Polsce zatrudnienie dla około 267 
000 osób – oznacza to, że ok. 15% wszystkich miejsc pracy stworzonych przez inwestorów 
zagranicznych należy do firm amerykańskich. Z kolei wartość inwestycji amerykańskich w Polsce, 
według raportu AmCham, sięga ponad 236 mld PLN.  

Amerykańskie korporacje znaczącą część środków inwestują w Polsce w przemysł, co daje 
rozwój wartościowego rynku pracy również w mniejszych ośrodkach, a także możliwość 
generowania wyprodukowanych w Polsce zysków z eksportu do pozostałych krajów regionu.  
 
Obecność linii produkcyjnych amerykańskich firm w Polsce pozwala również na transfer 
technologii i uczestnictwo Polski w globalnych łańcuchach dostaw. Ważne jest utrzymanie i 
rozwój roli Polski jako istotnego gracza w światowych łańcuchach dostaw, aby przenoszone były 
tu coraz bardziej dochodowe procesy produkcyjne. Jest to tym bardziej istotne teraz, gdy 
epidemia pokazała zakłócenia we wschodniej Azji i konieczność globalnego przemodelowania 
łańcuchów dostaw.  
 
Ponadto amerykańskie firmy zatrudniają w przeważającej większości na podstawie umów o pracę 
z konkurencyjnymi wynagrodzeniami, będąc płatnikiem znaczących podatków i składek na ZUS. 
Inwestycje amerykańskie stanowią 4% wartości polskiego PKB i od ponad 30 lat stanowią istotną 
część polskiej gospodarki.  
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Aby po epidemii koronawirusa powyższe liczy rosły, a Polska była nadal atrakcyjnym rynkiem dla 
kapitału amerykańskiego, a także kontynuowała swoją szczególną pozycję hub-u produkcyjnego i 
logistycznego, potrzebne jest wdrożenie poniższych prostych rozwiązań, zdiagnozowanych przez 
firmy członkowskie AmCham:  

• Zwiększenie wsparcia dla pracodawców w związku z ochroną miejsc pracy.  
o Duże firmy podkreślają potrzebę wydłużenia “postojowego” do 6 miesięcy oraz 

wydłużenia okresu, w którym możliwe jest obniżenie etatu, uzasadniając to 
specyfiką branży i dłuższym okresem wychodzenia z kryzysu  

o Ważne jest również uelastycznienie “postojowego”, tak aby można korzystać z 
tego instrumentu w określonym czasie, np. 90 dni i rozliczać długość postojowego 
w dniach – takie rozwiązanie zostało wprowadzone np. w Finlandii  

o Objęcie wsparciem pracowników tymczasowych i cudzoziemców (nie jest 
jasne czy cudzoziemcy mogą być objęci obniżonym wymiarem czasu pracy 
wobec deklaracji wymiaru pracy wynikających z pozwoleń na pracę)  

o Uproszczenie procedur umożliwiających wsparcie dla miejsc pracy: 
wprowadzenie prostych kryteriów dla wsparcia, np. spadek obrotów i deklaracja 
utrzymania miejsc pracy przez 6 miesięcy (rozwiązanie przyjęte w Czechach) 

o Roszerzenie zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne na duże 
firmy według kryterium spadku obrotów  

o Przegląd realizowanych oraz planowanych rządowych projektów 
inwestycyjnych pod kątem możliwości zaangażowania lokalnych 
przedsiębiorstw, czy instytutów, co - w połączeniu z potrzebami z zakresu B+R - 
może przyczynić się do zachowania wysokiej jakości miejsc pracy w obszarze 
B+R 

o Wprowadzenie uproszczeń do programów B+R współfinansowanych ze 
środków publicznych, w tym UE, m.in. poprzez zmiany w kryteriach kwalifikacji, 
które w większym stopniu promowałyby utrzymanie miejsc pracy;  
 

• Wyjaśnienie kryteriów korzystania z instrumentów wsparcia Polskiego Funduszu 
Rozwoju. Aktualnie wątpliwości budzą w szczególności zapisy dotyczące możliwości 
korzystania z pomocy przez spółki bez rezydencji podatkowej w Polsce, korzystania z 
więcej niż jednego instrumentu wsparcia czy przeznaczenia wsparcia na działalność 
inwestycyjną; 
 

• Zwiększenie środków na programy typu “szybka ścieżka NCBiR”, a także na 
programy sektorowe dla tych branż, które zostały najbardziej dotknięte przez sytuację 
związaną z COVID-19; 
 

• Zwrot podatku VAT w najkrótszym możliwym terminie oraz zwolnienie środków z konta 
VAT; 
 

• Nienakładanie nowych obciążeń fiskalnych z uwagi na zaangażowanie środków 
przedsiębiorców działających w Polsce na dostosowanie się do sytuacji gospodarczej 
spowodowanej stanem epidemii. 

 

Oczywiście deklarujemy wszelką pomoc niezbędą we wdrożeniu powyższych rekomendacji. 
Zależy nam na kontynuowaniu wspólnego dialogu, który dla Rządu będzie źródłem rozwiązań 
wspierających kluczowych inwestorów zagranicznych w Polsce. Firmy amerykańskie obecne w 
Polsce i ich pracownicy odgrywają istotną rolę w działaniach zapobiegających COVID-19, do tej 
pory przekazując ponad 50 mln PLN na walkę z koronawirusem w postaci środków finansowych, 
środków ochrony osobistej dla personelu medycznego (ponad 220 000 przekazanych masek 
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ochronnych) i ponad 15 000 darmowych posiłków, w tej chwili ponoszą jednak wymierne skutki 
gospodarcze epidemii i liczą na wsłuchanie się w ich potrzeby.  

Z poważaniem, 
 

 
 
 
Tony Housh  
Przewodniczący Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  
 
Do wiadomości:  
P. Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

AmCham jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich w naszym kraju, reprezentujących jednocześnie jedną z 
największych grup inwestorów zagranicznych, którzy stworzyli w Polsce majątek o wartości ponad 220 mld złotych i zatrudniają 
blisko 265 tysięcy osób. Od 30 lat działamy na rzecz rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych, a naszą misją jest poprawa 

klimatu inwestycyjnego i promocji naszego kraju na rynku amerykańskim. 
 

 

 
       


